
 كتـب فلمـا الزكـاة وآتـوا الصـالة وأقيمـوا أيـديكم كفـوا لهـم قيـل الـذين إلى تر (( ألمتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

 القتــال علينــا كتبــت لــم ربنــا وقــالوا خشــية أشـد أو اهللا كخشــية النــاس يخشــون مــنهم فريــق إذا القتــال علـيهم

ومـن فوائـدها:  . فتـيال )) تظلمـون وال اتقى لمن خير واآلخرة قليل الدنيا متاع قل قريب أجل إلى أخرتنا لوال

وهنـا أسـئلة ؛ األول: هـل هـو فـرض  (( فلما كتب عليهم القتال ))أن القتال فرض ، قتال الكفار فرض ؛ لقولـه: 

عني أو فرض كفاية ؟ نقول: األصل أنه فرض كفاية ، هذا أصل أنه فرض كفاية ، ويكون فرض عني علـى مـا قـال 

املوضــع األول: إذا حضــر الصــف ، فإنــه حينئــذ يتعــني عليــه املقاتــل فــإن تــوىل فــذلك مــن   مواضــع:العلمــاء يف أربعــة 

(( يا أيها الـذين آمنـوا إذا لقيـتم الـذين كفـروا زحفـا فـال تـولهم األدبـار كبائر الذنوب ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

ضــب مــن اهللا ومــأواه جهــنم وبــئس ومــن يــولهم يومئــذ دبــره إال متحرفــا لقتــال أو متحيــزا إلــى فئــة فقــد بــاء بغ

املوضـع الثـاين: إذا حصـره  وألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم جعل التويل يوم الزحـف مـن املوبقـات . المصير ))

(( العدو ، حصره العدو فيجب عليه الـدفاع ألنـه إذا اـزم أمـام العـد صـار يف هـذا فتنـة كبـرية يف الـدين واهللا يقـول: 

والثالث: إذا حصر بلـده فإنـه يتعـني عليـه أن يـدافع عـن بلـده  . كون فتنة ويكون الدين هللا ))وقاتلوهم حتى ال ت

الرابـــع: إذا دعـــاه اإلمـــام ، إذا اســـتنفره اإلمـــام فإنـــه جيـــب عليـــه أن يســـتجيب ؛  وال يستســـلم ، بقـــدر مـــا يســـتطيع .

ر البلــد تعتــرب واحــدة ؛ إذا والحظــوا أن حصــر العــدو وحصــر اإلنســان ســواء يعــين لــو حصــر مجاعــة يف بريــة أو حصــ

(( يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سـبيل اهللا دعاه اإلمام وجب أن يستجيب ؛ لقوله تعـاىل: 

وهـذا إنكـار عليـه إذا قيـل هلـم انفـروا يف سـبيل الـه اثـاقلوا  اثاقلتم إلى األرض أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة ))

الرابـع:  ؟ قلنا إذا حصره وحصر بلده مها شيء واحد أنا أعددما اثنني لكنهما شـيء واحـد . إىل األرض ؛ الرابعة

إذا احتيج إليه ، مثل أن يكون عنده علم لنوع من السـالح ال يعرفـه إال هـو ؛ فهنـا يتعـني عليـه أن يتقـدم ويقاتـل ؛ 

ال الثــاين: هــل القتــال إلرغــام النــاس علــى الســؤ  فاألصــل إذا أن القتــال فــرض كفايــة ويتعــني يف هــذه األمــور األربعــة .

الـــدخول يف ديـــن اهللا ؟ أو القتـــال إلعـــالء كلمـــة اهللا ؟ الثـــاين ، فالقتـــال لـــيس إلرغـــام النـــاس أن يـــدخلوا يف الـــدين ، 

القتال ألجل أن تكون كلمة اهللا هي العليا حبيث ال يقوم أحد يضاده وميانعه ، والدليل على هـذا مـا رواه مسـلم يف 

حــديث بريــدة بــن حصــني أن الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم إذا أمــر أمــريا علــى جــيش أو ســرية  صــحيحه مــن

أوصاه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا وفيه أم إذا أبوا اإلسالم دعاهم إىل اجلزية فإن بذلوها كـف عـنهم ؛ 

ء اجلزيــة ال يعــين اإلســالم لكــن إعطــاء وهــذا يــدل علــى أن القتــال لــيس إلرغــام النــاس علــى أن يســلموا ؛ ألن إعطــا

 . اجلزيــة يعــين االستســالم وعــدم املنابــذة ؛ فــإذا كــان الــدين كلــه هللا وهــو الظــاهر الغالــب فقــد قــام النــاس بالواجــب

السؤال الثالث: هل هذا القتال من بـاب دفـع الصـائب حبيـث ال أقتـل أو ال أقـدم علـى القتـل إال إذا تعـذر مـا دونـه 



ا البـاب ؟ الثــاين ، قتــال الكفــار لـيس مــن بــاب دفــع الصـائب ؛ ولــذلك ... علــى جرحينــا ونتبــع أو أنـه لــيس مــن هــذ

مدبرهم ونقتلهم ونقتل اجلريح واملدبر ؛ أما قتـال أهـل البغـي فهـذا مـن بـاب دفـع الصـائب ؛ وهلـذا لـو قامـت طائفـة 

إذا علمنــا أنــه أدبــر ليجهــز نفســه مــن علــى اإلمــام وقــاتلهم فإنــه ال جيــوز اإلجهــاز علــى اجلــريح وال اتبــاع املــدبر إال 

ومـــن فوائـــد هـــذه اآليـــة  جديـــد فحينئـــذ لنـــا أن نتبعـــه لكـــن دون أن نقتلـــه ، حنبســـه حـــىت ال ينشـــأ شـــره مـــن جديـــد .

(( إذا فريــق مــنهم يخشــون النــاس كخشــية اهللا أو : ؛ لقولــه أو أشــد كخشــية اهللاذم مــن خشــي النــاس  الكرميــة: 

وعالمة ذلك أن اإلنسان يرتك ما أوجـب اهللا عليـه خوفـا مـن النـاس أو يفعـل احملـرم خوفـا مـن النـاس  أشد خشية ))

فــإن هـــذا مــذموم ، وقـــد يصــل أحيانـــا إىل الشــرك بـــاهللا عزوجــل ؛ فالواجـــب أن ال ختشــى النـــاس كخشـــية اهللا ؛ ألن 

( اعلــم أن األمــة لــو اجتمعــوا مــا: النــاس كمــا قــال النــيب عليــه الصــالة والســالم لعبــد اهللا بــن عبــاس رضــي اهللا عنه

على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إال قد كتبه اهللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضـروك 

لكنك مـأمور بفعـل أسـباب الـيت توصـلك إىل املنفعـة وتـرك األسـباب الـيت توصـلك بشيء إال قد كتبه اهللا عليك ) 

ومن فوائدها: ذم مـن اعـرتض علـى أحكـام اهللا  ساب دينك فهذا ال جيوز .إىل املضرة ؛ أما أن يكون ذلك على ح

 (( لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل قريــب ))والكونيــة ؛ لقولــه:  (( لــم كتبــت علينــا القتــال ))الشـرعية كمــا يف هــذه اآليـة 

وال علـى  فإن هذا يشمل احلكـم الكـوين واحلكـم الشـرعي ، فـال جيـوز أن يعـرتض اإلنسـان علـى أحكـام اهللا الشـرعية

؛ أمـا الشـرعية فمـن النـاس مـن يستسـلم ومـنهم مـن ال يستسـلم ،  وأمــا أحكـام اهللا الكونيـة ؛ بـل عليـه أن يستسـلم 

هــذا الســجود  (( وهللا يســجد مــن فــي الســموات ومــن فــي األرض طوعــا وكرهــا ))الكونيــة فــاجلميع مستســلمون 

(( فلـــو ال إذا يدافعـــه أبـــدا ، قــال اهللا تعـــاىل:  الكــوين ، كـــل إنســـان ذليـــل خاضـــع حلكـــم اهللا الكـــوين ، ال ميكـــن أن

بلغـــت الحلقـــوم وأنـــتم حينئـــذ تنظـــرون ونحـــن أقـــرب إليـــه مـــنكم ولكـــن ال تبصـــرون فلـــو ال إذا إن كنـــتم غيـــر 

ال ميكـن أبــدا ؛ إذا علينـا أن نستســلم ولــيس لنـا أن نعــرتض ؛ لكــن " مل "  مـدينين ترجعونهــا إن كنــتم صــادقين ))

(( متــى هــذا الوعــد إن  مــىت " ليســت ممنوعــة إال إذا كــان احلامــل عليهــا التكــذيب كقولــه:  ممنوعــة شــرعا وقــدرا ؛ "

؛ " أيـــن " غـــري ممنوعـــة ، أيـــن يكـــون حمـــل احلكـــم الشـــرعي أو احلكـــم الكـــوين ال بـــأس ؛ بـــل إن  كنـــتم صـــادقين ))

إذا كــان عــن احلكــم  فاالســتفهام خيتلــف ؛ " كيــف " ؟ ( أيــن اهللا ... )الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم قــال لألمــة: 

ليس مبنوع ، إذا كان عما يتعلق بأمور الغيب فهو ممنوع كما قال السلف الصاحل فيمـا سـأل عـن كيفيـة صـفات اهللا 

وصــدق اهللا ورســوله متــاع الــدنيا  (( قــل متــاع الــدنيا قليــل ))ومــن فوائــدها: التزهيــد يف الــدنيا ؛ لقولــه:  وجــل . عــز

، قــل لــه كــم تقــدر مضــى مــن عمــرك ؟ مــاذا يقــول ؟ لــيس بشــيء ، أنــا يف قليــل ، اســأل مــن عمــر مائــة ســنة مــثال 

الوقــت الــذي أنــا فيــه كــأين ولــدت اآلن ، كــل الــذي مضــى راح ، فهــو إذا قليــل ؛ وكــذلك مــا يوجــد يف الــدنيا مــن 



الثمــار جتــدها تــأيت زمنــا وتغيــب زمنــا آخــر ،  النعــيم هــو أيضــا بالنســبة لآلخــرة قليــل لــيس بشــيء ، إن جئــت مــثال

فواكه كذلك ، الزروع كذلك ، األمطـار كـذلك ، كلهـا قليـل ؛ وهـذا مـن حكمـة اهللا عزوجـل ؛ ألن اهللا لـو أمت لنـا ال

النعمــة يف هــذه الــدنيا مــن كــل وجــه الغرترنــا ــا ، وقــد أشــار اهللا إىل هــذا يف قولــه: (( ولــو ال أن يكــون النــاس أمــة 

ي بيــوتهم ســقفا مــن فضــة ومعــارج عليهــا يظهــرون (( لجعلنــا لمــن يكفــر للــرحمن فــواحــدة )) يعــين علــى الكفــر 

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلـك لمـا متـاع الحيـاة الـدنيا واآلخـرة عنـد ربـك للمتقـين 

ومـن فوائـدها: جـواز التفضـيل بـني شـيئني متبـاينني  وهذا من حكمة اهللا أن ال تكون الدنيا كاملة لـئال نغـرت ـا . ))

ألنه ال نسبة بني الدنيا واآلخرة ؛ لكـن ملـا كانـت الـدنيا عاجلـة  (( واآلخر خير لمن اتقى ))اين ؛ لقوله: غاية التب

والنفس مولعة باحلب العاجـل صـار التفضـيل بينهمـا مستحسـنا ، فـاآلخرة خـري ملـن اتقـى ، ومثـل ذلـك قولـه تعـاىل: 

النــار لــيس عنــدهم خرييــة إطالقــا ؛  مــع أن أصــحاب (( أصــحاب الجنــة يومئــذ خيــر مســتقرا وأحســن مقــيال ))

  لكن من أجل التغييب فيها ومن أجل أن أصحاب النار يظنون أم يف خري . 

  أليب ماذا يكون البيع هنا ؟هدية إذا قال للبايع أريد ثوبا كبريا 

هــذا اشــرتاه لــه هــو يطالــب الــثمن ومــع  مــا فيــه شــيء ؛ فيــه إشــكال ؟ ويــش اإلشــكال الــذي عنــدك ؟ ... ؛ ال ال ،

  هذا هدية له ، ما فيه شيء .

هنــاك نســاء مــن مجاعــة التبليــغ يــأتون إيل ويقلــن تــأتيين معنــا لنخــرج نــدعو يف ســبيل اهللا أجيــوز أن أخــرج معهــم وأنــا 

  ليس معين علم ؟ 

( ال تسـافر عليـه وآلـه وسـلم قـال: املرأة البد أن تكـون مـع حمـرم ، ال ختـرج للـدعوة إال مبحـرم ؛ ألن النـيب صـلى اهللا 

فإذا كان النساء معهن رجال حمارم هلـن فـال بـأس وإال فـال جيـوز ؛ وأمـا السـفر بـدون علـم  المرأة إال ومعها محرم )

  فما الفائدة ؟ إذا كان اإلنسان ليس عنده علم ويدعوا به فال فائدة .

هـل  خلفـاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي ... )( علـيكم بسـنتي وسـنة القول النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم: 

  نفهم منه أن اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنه أمجعني تتبع دون سنة الرسول ؟ وما معىن قولنا إن هلم سنة متبعة ؟

املعىن أن الرسول عليه الصالة والسالم الشك أن سنته هي املتبعة وسنة خلفـاء الراشـدين إن قـدر أـا ختـالف سـنته 

ة الرسول مقدمة ؛ لكن إذا كـان هنـاك شـيء مل يـأت بـه نـص عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم وال سـنة فإن سن

معلومـة وجـاء بـه ســنة عـن اخللفـاء الراشــدين فإـا تتبـع ، مـثال األذان األول يــوم اجلمعـة هـذا مــن سـنة عثمـان رضــي 

ع ؛ إذا اختلفـوا ؟ اختلفـوا يف أيـش ؟ يف اخللفـاء ؟ اهللا عنه مل يأت به السنة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فيتبـ

  فقد علمنا أم إذا اختلفوا فالقول ما أيديه النص .



  

ما احلكمة يف أن املرأة تقطـع الصـالة مـع احلمـار والكلـب األسـود خاصـة إذا علمنـا اعـرتاض عائشـة رضـي اهللا عنهـا 

  يف قوهلا " شبهتمونا باحلمري والكالب " ؟

نقــول: إذا قــال النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم قــوال فــإن موقفنــا منهــا أن نقــول مسعنــا وأطعنــا  اجلــواب عــن هــذا أن

قالـت هـذا علـى سـبيل اإلنكـار يف وليس لنا أن نلتفـت إىل اعـرتاض عائشـة  وغريهـا ، مث إن عائشـة رضـي اهللا عنهـا 

( قطـع صـالة الة والسـالم قـال: أمر ليس مبنكـر ولـيس األمـر كمـا زعمـت رضـي اهللا عنهـا ؛ فـإن الرسـول عليـه الصـ

وهــي احتجــت بــأن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم يصــلي وهــي معرتضــة بــني الرجــل المســلم إذا مــر بــين يديــه ) 

يديه فهل هذا مرور ؟ ال ، إذا ال وجه العرتاضها ؛ وأما قوهلا " شبهتمونا بـاحلمري والكـالب " فنقـول: كـال وحاشـا 

م علــى كثــري ممــن خلــق تفضــيال ؛ ولكــن حكــم اهللا ورســوله أمــر البــد مــن قبولــه ، ؛ بــل نقــول إن اهللا فضــل بــين آد

وليس هذا من أجل اخلبث مثال حىت نقـول شـبهنا ؛ ولكـن مـن أجـل أن املـرأة البـالغ إذا مـرت مـن بـني يـدي الرجـل 

  اض .فقد يكون يف ذلك سبب للفتنة وتعلق القلب ا فينشغل عن صالته ، فعفا اهللا عنها عن هذا االعرت 

كنــت أصــلي صــالة العصــر يف البيــت ويف التشــهد األول جــاءت إيل بنــيت وهــي طفلــة فجــاءت بطعــام ووضــعته يف 

  يدي فاستدرت ميينا كي أضع الطعام على شيء مرتفع من األرض فهل ما فعلته صحيح ؟ 

لصــالة ، أعــدها اســتدرت أو التفــت ؟ التفــت ؛ بكــل البــدن ؟ إذا أعــد الصــالة ؛ ألن االلتفــات بكــل البــدن يبطــل ا

  اآلن جزاك اهللا خريا .

 تصــبهم وإن مشــيدة بــروج فــي كنــتم ولــو المــوت يــدرككم تكونــوا ((  أينمــاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 القـوم لهـؤالء فمـا اهللا عند من كل قل عندك من هذه يقولوا سيئة تصبهم وإن اهللا عند من هذه يقولوا حسنة

 للنـاس وأرسـلناك نفسك فمن سيئة من أصابك وما اهللا فمن حسنة من أصابك حديثا  ما يفقهون يكادون ال

  شهيدا )) . باهللا وكفى رسوال

(( فلمــا كتــب علــيهم القتــال إذا أعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ، ســبق يف اآليــة الــيت قبلهــا أن اهللا عزوجــل قــال: 

كتبت علينا القتال لو ال أخرتنـا إلـى أجـل فريق منهم يخشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية وقالوا ربنا لم  

قالوا ذلك فرارا من املوت ، هذا هو الظاهر وأن سبق الكالم علـى هـذه اآليـة وقلنـا إن بعـض النـاس قـالوا  قريب ))

يعـين حـىت يكـون لنـا اسـتعدادا يف القتـال فنقاتـل ؛ لكـن هـذا  ربنا مل كتبت علينا القتال لو ال أخرتنا إىل أجـل قريـب

فلنبــدأ  . (( أينمـا تكونــوا يــدرككم المـوت ولــو كنـتم فــي بـروج مشــيد ... ))تفسـر اآليــة:  ر اآليــة .خـالف ظـاه

(( يـدرككم و  (( تكونـوا ))أوال باإلعراب ؛ " أين " هنا اسم شرط جازم ، و" ما " زائدة للتوكيد ؛ وفعل الشـرط 



ومل  (( كنــتم ))الشـرط فيهــا قولـه:  لـو هـذه شــرطية ، وفعـل (( ولــو كنـتم فــي بـروج مشــيدة ))جـواب الشـرط ؛  ))

جنــد جــواب الشــرط يف لــو ، فقيــل: إن جــواب الشــرط حمــذوف يــدل عليــه مــا قبلهــا ، والتقــدير: ولــو كنــتم يف بــروج 

مشــيدة ألدرككــم املــوت ؛ وقيــل: إــا يف هــذا الســياق ال حتتــاج إىل جــواب ، وهــذا اختيــار ابــن القــيم رمحــه اهللا يف  

ا يف مثل هذا ال حتتاج إىل جواب ؛ بل لـو جـيء بـاجلواب لكـان الكـالم ركيكـا لـيس ب كتابه " أقسام القرآن " أ

... ؛ وهــذا يوجــد يف القــرآن كثــريا ، جتــد مجلــة شــرطية عائــدة علــى مــا ســبق أي أن جواــا يفهــم ممــا ســبق وحينئــذ 

نـه لـيس فيهـا إشـكال إال أن جيعل الكالم ركيكا ؛ وبقية اآليـة الظـاهر أ إىل اجلواب ؛ وتقدير اجلواب  حتتاجالنقول 

يكـــاد هـــذه مـــن أفعـــال املقاربـــة وتعمـــل عمـــل كـــان وأخواـــا ترفـــع االســـم  (( ال يكـــادون يفقهـــون حـــديثا ))قولـــه: 

(( لــم كتبــت علينــا القتــال لــو ال أخرتنــا إلــى أجــل يقــول اهللا عزوجــل ردا علــى هــؤالء الــذين قــالوا  وتنصـب اخلــرب .

(( أيـن مـا  ن أجـل أن تتمتعـوا قلـيال مـن الـدنيا فـإنكم لـن تنجـوا مـن املـوتيقول إذا كنتم تقولـون ذلـك مـ قريب ))

سواء كنتم يف اجلو أو يف البحـر أو يف األرض أو يف بـروج مشـيدة أو يف دور منهـارة أو  تكونوا يدرككم الموت ))

ـــدرككم المـــوت وأيـــن هـــذه معروفـــة للمكـــان ؛ وقولـــه:  أينمـــا تكونـــوا )) (( يف فـــالة مـــن األرض ، أي ال  ))(( ي

(( قل إن الموت الـذي تفـرون منـه خيطئكم وال تفوتونه ؛ بل يف آية أخرى ما هو أشد وأبلغ حيث قال عزوجل: 

وما ظنك بشيء إذا فـررت منـه القـاك تكـون أنـت  (( مالقيكم ))مل يقل: فإنه الحقكم ، قال: فإنه مالقيكم )) 

(( الثنان ومالقاتك فيكون ذلـك أسـرع فيقـول عزوجـل: أسرع إليه مما لو كان يلحقك ، الشك ألن جيتمع فرارك وا

ومــاذا بعــد املـوت ؟ بعــد املـوت مالقــاة اهللا عزوجــل  أينمـا تكونــوا يــدرككم المــوت ولـو كنــتم فــي بــروج مشـيدة ))

(( ومــا تــدري نفــس بــأي بــاخلري أو بالشــر ؛ ومــىت يكــون ؟ ال نــدري مــىت يكــون املــوت ؛ ويف أي أرض ؟ ال نــدري 

فلنســتعد ولــنكن دائمــا يف يقظــة حــىت إذا أدركنــا املــوت وإذا حنــن علــى احلــال الــيت يرضــاها ربنــا  إذا أرض تمــوت ))

الـربوج مجـع بـرج وهـو البنـاء العـايل ، ومنـه الـربوج الـيت يف السـماء وهـي  (( ولـو كنـتم فـي بـروج ))عزوجل ؛ وقوله: 

هذه الربوج تـدور عليهـا أوقـات  بروجا )) (( تبارك الذي جعل في السماء اثنا عشر برجا أشار اهللا إليها يف قوله:

الســنة مــن الربيــع والصــيف واخلريــف والشــتاء ، كــل فصــل يكــون لــه ثالثــة بــروج وأحســن الــربوج أنفعهــا للبــدن بــرج 

احلمــل الــذي يكــون يف أول ربيــع فإنــه أصــح مــا تكــون فيــه األجســام ؛ هــذا مــن حيــث إنــه بــرج ؛ لكــن هنــاك أشــياء 

ه صـحيحا أو يكـون مريضـا ؛ لكـن مـن حيـث الـزمن أحسـن مـا يكـون فصـل الربيـع ؛ تعرتي إلنسان يكون فيها بدن

؛ ألــا تشــبه بــروج الســماء يف علوهــا وارتفاعهــا ؛ وأمــا مــن قــال إن املــراد بــذلك فــاملراد بــالربوج هنــا األبنيــة العاليــة 

دا للـربوج السـماوية إمنـا وهـذا الوصـف ال يكـون أبـ (( مشـيدة ))الربوج السماوية فقد أبعـد وأخطـأ ؛ ألن اهللا قـال: 

أي حمكمـة متقنـة ، ويضـاف إىل ذلـك أـا متليـة بالشـيد وهـو اجلـس  (( مشـيدة ))يكـون للقصـور العاليـة ، وقولـه: 



(( ولـو كنـتم فـي بـروج أي بالبياض ؛ ألن البياض حمبوب للنفس واق من حر الشمس فلذلك تشاد به القصـور ؛ 

اهلـاء  ه مـن عنـد اهللا وإن تصـبهم سـيئة يقولـوا هـذه مـن عنـدك ))(( وإن تصبهم حسنة يقولـوا هـذ . مشيدة ))

يعــود إىل املكــذبني للرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، واملــراد بالســيئة هنــا مــا يســوء  (( وإن تصــبهم ))يف قولــه: 

لسـماء وليس املراد ا سيئة العمل بل ما يسوء اإلنسان مثل القحط واملـرض والفقـر ومـا أشـبه ذلـك ، القحـط مـن ا

فال متطر ، واجلدب من األرض فال تنبت ، والفقر واملرض ، إذا أصابتهم سـيئة قـالوا هـذه مـن عنـدك وإن أصـابتهم 

حســنة وهــي ضــدها مــن اخلــس واملطــر والغــىن والصــحة ، إذا أصــابتهم هــذه فقــالوا هــذه مــن عنــد اهللا يعــين لــيس لــك 

، ال قربه اهللا منا يتطريون به عليـه الصـالة والسـالم ،  هو الذي أتى افضل ؛ وبالسيئة يقولون هذه من عند حممد 

 (( قــالوا اطيرنــا بــك وبمــن معــك قــال طــائكم عنــد اهللا بــل أنــتم قــوم تفتنــون ))وهــذا كقــول بــين إســرائيل ملوســى 

فـالتطري   (( إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنـرجمنكم وليمسـنكم منـا عـذاب ألـيم ))وكذلك قالت ألقوام لرسلهم 

شــأن املكــذبني للرســول يقولــون مــا أصــابنا مــن اجلــدب والقحــط واملــرض والفقــر فهــو مــنكم ؛ وإن أصــام  كــان مــن

أي يـا  (( قـل ))ضد ذلك مما هو حسن يف نفوسهم قالوا هذا مـن عنـد اهللا ؛ قـال اهللا سـبحانه وتعـاىل ردا علـيهم: 

احلسـنة والسـيئة مـن عنـد اهللا ، مـن عنـد اهللا ألن اهللا هـو الـذي يقـدر ذلـك ولـيس مـن  (( كل من عنـد اهللا ))حممد 

جمـــيء الرســـل ألن جمـــيء الرســـل ال يـــأيت إال خبـــري ؛ لكـــن هـــم يتحججـــون علـــى الرســـول ـــذه الشـــبهات ألجـــل أن 

يقـدر الشـر ، وهـذا هو الذي يقدر اخلري و  (( قل كل من عند اهللا ))يكذم الناس وينفروا منهم ، قال اهللا تعاىل: 

اجلواب جواب صديد ؛ ألنه ال ميكن أن يأيت باملطر إال اهللا وال مينع املطر إال اهللا وال يـأيت بالصـحة إال اهللا وال يـأيت 

مــا اســـتفهام  (( فمــا لهــؤالء القــوم ال يكـــادون يفقهــون حــديثا ))بــاملرض إال اهللا عزوجــل ، فالكــل مــن عنـــد اهللا 

أي ال يقربـــون مـــن فقـــه  (( يفقهـــون حـــديثا ))أي ال يقربـــون  (( ال يكـــادون ))م تعجـــب يعـــين عجبـــا هلـــؤالء القـــو 

معناهــا ال يقربــون ،  (( ال يكــادون ))احلــديث ومعرفــة األحكــام واحلكــم حيــث قــالوا هــذا القــول الباطــل ؛ وقولــه: 

ال يفقهـون إطالقـا  ومعلوم أن نفي القرب نفي للمباشرة وأوىل ؛ فإذا كـانوا ال يكـادون يفقهـون فمـن بـاب أوىل أـم

(( أينمــا تكونــوا يــدرككم المــوت ولــو كنــتم فــي  أي مــا حيــدثون بــه . (( حــديثا ))وليســوا قــريبني مــن الفقــه ؛ و 

هـذه اآليـة الكرميـة تتضـمن عـدة فوائـد ؛ الفائـدة األوىل: أنـه ال مفـر مـن املـوت ، مهمـا كـان  . بروج مشيدة ... ))

  . )) (( أين ما تكونوا يدرككم  الموتله من ذلك ؛ يؤخذ من قوله: اإلنسان يف سلطانه وحصونه فإنه ال مفر 

ومــن فوائـــدها: أنـــه جيـــب علــى اإلنســـان أن يســـتعد للمـــوت ؛ ألنــه ال مفـــر لـــه منـــه ، وإذا كــان ال مفـــر فلنســـتعد لـــه 

ن ويتفــرع عليهــا: أن األســباب يصــح أن يســند إليهــا الشــيء لكــ ومــن فوائــدها: إســناد إدراك إىل املــوت . ونعمــل .

ومــن فوائـدها: أن احلصـون ال تغــين  بشـرط أن يعتقـد أن هـذه األســباب ال تـؤثر بنفسـها وإمنــا هـي مـن اهللا عزوجـل .



ومــن فوائــدها: اســتعمال املبالغــة يف الكــالم ، وأن هــذا  (( ولــو كنــتم فــي بــروج مشــيدة )) .؛ لقولــه:  عــن قــدر اهللا

ومن فوائدها: جواز حذف ما يعلـم وال يعـد  مشيدة )) . (( ولو كنتم في بروجمن أساليب اللغة العربية ؛ لقوله: 

وهــذا يتفــرع مــن هــذه الفائــدة مــا يكــون يف  . (( ولــو كنــتم فــي بــروج مشــيدة ))ذلــك خلــال يف الكــالم ؛ لقولــه: 

العقود ، عقود البيع واإلجارة والرهن والوقف وما أشبهها ، فمثال إذا قـال: وقفـت هـذا علـى فـالن ولـو كـان غنيـا ، 

ومــن  ولــو كــان غنيــا فهــو وقــف عليــه ، وعلــى هــذا فيكــون الوقــف ثابتــا هلــذا املوقــوف عليــه علــى كــل تقــدير . املعــىن

فوائدها: أنه جرت العادة أن الناس يتحصـنون عـن املـوت مبـاذا ؟ بالقصـور العاليـة احملكمـة لـو كـان هنـاك عـدو يريـد 

، بـربوج ، بـربوج عاليـة حمكمـة حـىت ال ينالـك مدامهته فهل تستجري منه خبيمة من اخلـرب ؟ ببنـاء مـن اخلشـب ؟ ال 

منـه شــيء ؛ وهلـذا جنــد النـاس اآلن صــنعوا سـيارات مدرعــة وصـنعوا البنايــات املسـلحة وحتصــنوا عـن العــدو بـأقوى مــا 

ومــن فوائــدها: تلبــيس أعــداء الرســل علــى العامــة مبــا يقــدر اهللا ســبحانه وتعــاىل مــن االبــتالء  يكــون مــن التحصــن .

اجلدب واملرض والفقـر إذا بعـث الرسـل ؛ وهـذا لـيس دائمـا ولكـن قـد يكـون ؛ فيكـون هللا حكمـة  واالمتحان لتقدير

ومـن فوائـدها:  فيما قدره ليبتلي العباد أيقبلون أم ال ؛ لكن يتخـذ أعـداء الرسـل مـن هـذا ذريعـة للتنفـري مـن الرسـل .

فهــم (( فمــن اهللا )) إقــرار املكــذبني للرســول عليــه الصــالة والســالم بتوحيــد الربوبيــة ؛ مــن أيــن تؤخــذ ؟ مــن قــوهلم: 

يقرون باهللا عزوجل ويقرون بأن ما حيصل يف الكون فمـن اهللا وأن اهللا هـو الـرازق وأنـه هـو احمليـي املميـت يقـرون ـذا  

ومن فوائدها: أن احلسنات والسـيئات كلهـا مـن عنـد اهللا ؛ لقولـه:  األلوهية . كله لكن ال يقرون بالزمه وهو توحيد

(( فمـا أصـابك مـن بعـدها وهـو قولـه: فإن قال قائل: ما اجلمـع بـني هـذه اآليـة والـيت  (( قل كل من عند اهللا )) .

مكانــه ؛ ؟ قلنــا الفــرق ، اجلمــع بينهمــا أن لكــل خطــاب حســنة فمــن اهللا ومــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك )) 

فهنا خناطب أولئـك القـوم الـذين احتجـوا ملـا يصـيبهم مـن الـبالء احتجـوا بـه علـى بطـالن مـا جـاءت بـه الرسـل فـأراد 

اهللا تعاىل أن يرد عليهم بأن الكل من عند اهللا ؛ أما اآلية الثانيـة فـإن فيهـا بيـان أن مـا أصـاب الرسـول عليـه الصـالة 

ن السيئات فمن نفسه ، نظري ذلك أن اهللا أبطل القـول الـذين قـالوا لـو والسالم من احلسنات فمن اهللا وما أصابه م

(( ولــو شــاء اهللا مــا شــاء اهللا مــا أشــركنا ؛ ألــم حيتجــون بالقــدر علــى معاصــيهم وشــركهم ؛ وقــال يف آيــة أخــرى: 

هللا مـــا (( ولـــو شـــاء األن اخلطـــاب يف اآليـــة الثانيـــة موجهـــة ملـــن ؟ للرســـول صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه وســـلم  أشـــركوا ))

وجـه اخلطـاب إليـه بقضـية أبطلـت حـني جـاءت مـن أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل )) 

جهـة أخـرى ألجــل أن يطمـئن الرسـول صــلى اهللا عليـه وآلـه وســلم أن إشـراكهم كـان بقــدر اهللا فريضـى ويسـلم بقــدر 

هـذه مثلهـا ، نقـول ملـا أراد املشـركون أن حيتجـوا بـأن اهللا لكن ذلك ال مينعه من القيام مبا جيـب مـن تبليـغ الرسـالة ، و 

احلســنة مــن اهللا وجمــرد فضــل منــه وأن الســيئة مــن الرســول بــني اهللا أبطــل اهللا ذلــك ؛ فــأي وجــه يكــون جمــيء الرســول 



ســببا للجــدب والقحــط والفقــر واملــرض ؟ لكــن مــا أصــاب اإلنســان مــن احلســنة فمــن اهللا ومــا أصــابه مــن ســيئة فمــن 

السبب فإضافتها إىل النفس من باب إضافة األشياء إىل أسباا ، وإضافتها إىل اهللا من بـاب إضـافة  نفسه ألنه هو

(( فمـا لهـؤالء القـوم ال يكـادون ومن فوائدها: ذم من ال فقه عنده ؛ لقوله:  املقدور إىل مقدره وهو اهللا عزوجل .

ديـن اهللا ؛ وهلـذا قـال النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه  ويتفرع على ذلك: مدح من وفقه اهللا للفقـه يف . يفقهون حديثا ))

: (( مـا أصـابك مـن حسـنة فمـن اهللا مث قـال اهللا تبـارك وتعـاىل . ( من يـرد اهللا بـه خيـرا يفقـه فـي الـدين )وسلم: 

ويقــال مثــل  (( فمــن اهللا ))مــا هــذه شــرطية ، وجــواب الشــرط قولــه:  ومــا أصــابك مــن ســيئة فمــن نفســك ... ))

املـراد باحلسـنة هنـا  وما أصابك من سيئة فمن نفسك )) (( ما أصابك من حسـنة فمـن اهللا ))(( ذلك يف قوله: 

(( ومـا بكـم مـن نعمـة ، كقولـه تعـاىل: ما حيسن لإلنسان من الصحة والرزق وغري ذلك ، فهي جمـرد فضـل مـن اهللا 

وهـي ضـد  صـابك مـن سـيئة ))(( ومـا ألو ال إنعام اهللا وفضله ما حصل لنا هـذا اخلـري الـذي حنـن فيـه  فمن اهللا ))

(( مــا يعــين فأنــت الســبب ؛ و اخلطــاب يف قولــه:  (( فمــن نفســك ))احلســنة أي مــا يســوء مــن قــدر اهللا عزوجــل 

(( مث قـال:  (( قـل كـل مـن عنـد اهللا ))قيـل إنـه للرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ ألن اهللا قـال لـه:  أصابك ))

موجه لكل من يتأتى خطابه ؛ حجة األولـني أن السـياق يقتضـي ذلـك وقيل: إن اخلطاب لغريه وهو  ما أصابك ))

و السـياق علـى منـط واحـد ؛ وحجـة اآلخـرين قـالوا إن النـيب  (( مـا أصـابك ))مث قـال:  (( قل كـل مـن عنـد اهللا ))

صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ال يصــيب إســاءة تكــون املصــائب الــيت تصــيبه مــن عنــده ؛ ولكــن األوىل األخــذ بظــاهر 

الســياق وأن اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم ، وإذا كــان هــذا للرســول فمــن دونــه مــن بــاب أوىل والشــك ؛ 

(( فصـــار القــــول الـــذي رجحنـــاه مؤيــــدا بكـــالم ســــابق وكـــالم الحــــق (( وأرســــلناك للنـــاس رســــوال )) وهلـــذا قـــال: 

؟ قلنـا:  (( رسـوال ))أال يكتفـى ـا عـن قولـه:  (( أرسـلناك للنـاس ))لـو قـال قائـل:  . وأرسلناك للناس رسوال ))

وجه آخر أن ذكرهـا يفيـد بأنـه  أبلغ مما لو اقتصر على الفعل ، هذا من وجه ؛ ومن كلمة (( رسوال ))بلى ؛ لكن 

أهــل للرســالة ؛ كمــا تقــول لشــخص مــا: وكلــت يف البيــع بائعــا ، يعــين ألنــك أهــل للوكالــة لكونــك عارفــا للبيــع قــادرا 

(( وكفـى بـاهللا عليه ؛ فيكون ذكر الرسول هنا من باب التوكيد وبيان أنه أهل للرسالة صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

ماضــي والبــاء حــرف جــر زائــد لفظــا ولــيس زائــدا معــىن ، واملعــىن كفــى اهللا تعــاىل شــهيدا فعــل شــهيدا )) (( كفــى )) 

فوائـد  (( ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سـيئة فمـن نفسـك ))يف اآلية الكرمية:  عن كل شيء .

 فمـن اهللا )) (( مـا أصـابك مـن حسـنة؛ أوال: بيان أن ما يصيبنا من احلسنات فهـو حمـض فضـل مـن اهللا ؛ لقولـه: 

ويــدل لــذلك أن احلســنة الــيت تصــيبك إمــا أن تكــون ابتــداء وإمــا أن تكــون ثوابــا ؛ فــإن كانــت ابتــداء فكوــا فضــال 

واضح ، وإن كانت ثوابا على عمل فإن توفيقنا للعمل الذي كانت هذه احلسنة ثوابا له مـن أيـن ؟ مـن اهللا عزوجـل 



ومــن فوائــدها: إضــافة الشــيء إىل ســببه ، جــواز إضــافة الشــيء إىل  . ؛ إذا فهــي مــن اهللا ســواء كانــت ابتــداء أم ثوابــا

ومـــن فوائـــدها: أنــه جيـــب علـــى اإلنســـان إذا أصـــابته  . (( ومـــا أصـــابك مـــن ســـيئة فمـــن نفســـك ))ســببه ؛ لقولـــه: 

؛ ألـــا منـــه تفضـــال وإحســـانا ، وإذا أصـــابته الســـيئة فلينظـــر يف نفســـه حـــىت  وجـــل احلســـنة أن يوريهـــا شـــكرا هللا عـــز

فــإذا قــال قائــل: إذا كــان اخلطــاب للرســول عليــه الصــالة والســالم فهــل الرســول  بها ويســتعتب فرتتفــع الســيئة .حياســ

 عليه الصالة والسالم يفعل فعال يعاقب عليه ؟ اجلواب: أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 


